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"Deixe as crianças 
segurarem gravuras de 
sinais de advertência

 - como riscos de trânsito, 
mau tempo ou veneno - e 
fale sobre como eles nos 

alertam sobre o perigo. Ou 
conte uma história sobre 
uma ocasião em que você 

obedeceu a um aviso. 
Compare essas advertências 
com as advertências que o 
Senhor nos dá por meio de 

seus profetas. Testifique que 
Ele nos avisa porque nos 

ama e deseja que estejamos 
seguros. "
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AVISO DO PROFETA - TAGS

A PERIGO 

Muitas pessoas 
consideram o 

arrependimento como 
punição - algo a ser 
evitado, exceto nas 
circunstâncias mais 

graves. Mas esse 
sentimento de ser 

penalizado é gerado por 
Satanás. Ele tenta nos 
impedir de olhar para 

Jesus Cristo, que 
permanece de braços 
abertos, esperando e 

desejando curar, perdoar, 
limpar, fortalecer, 

purificar e santificar-nos

Presidente Russell Nelson Abril 2019 

�CUIDADO 
Então, o que é necessário para que uma 

família seja exaltada para sempre? 

Qualificamo-nos para esse privilégio 

fazendo convênios com Deus, guardando 

esses convênios e recebendo ordenanças 

essenciais.
Presidente Russell Nelson Abril 2019 

.. Nós precisamos fazer melhor e ser melhor porque 
estamos numa batalha. A batalha com o pecado é real. O 
adversário está quadruplicando seus esforços para 
desfazer testemunhos e impedir o trabalho do Senhor. 
Ele está armando seus servos com armas potentes para 
nos impedir de compartilhar da alegria e do amor do 
Senhor.

ATENÇÃO 

(Referente a nossos corpos mortais) Satanás se irrita com o fato de 
que sua apostasia pré-mortal o desqualifica permanentemente 

para este privilégio, deixando-o em um estado constante de inveja e 
ressentimento. Assim, muitas, senão a maioria, das tentações que 

ele coloca em nosso caminho nos levam a abusar de nosso corpo ou 
do corpo de outras pessoas. Porque Satanás é miserável sem um 

corpo, ele quer que sejamos miseráveis por causa do nosso.
Seu corpo é seu templo pessoal, criado para abrigar seu espírito 

eterno. É importante cuidar desse templo. Agora, eu lhe pergunto, 
você está mais interessado em vestir e vestir seu corpo para atrair o 
mundo do que agradar a Deus? Sua resposta a esta pergunta envia 

uma mensagem direta a Ele sobre seus sentimentos concernentes a 
Seu presente transcedente para você. Com essa reverência por 

nosso corpo, acho que podemos fazer melhor e ser melhores.
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FRÁGIL 
Segure com cuidado

Vem e Segue-Me, Primária pg. I I 9 "Traga uma mensagem 
de conferência recente do presidente da igreja e compartilhe 
com as crianças quaisquer advertências ou conselhos que ele 

der.".,,,,._.,,'1JID];J 

Sua Ressurreição 
garante que toda 

pessoa que já viveu 
realmente ressuscitará 
e viverá para sempre; 

é necessário muito 
mais se quisermos ter 

o alto privilégio da 
exaltação. A salvação 

é um assunto 
individual, mas a 
exaltação é um 

assunto familiar.
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CUIDADO 

Faça o trabalho 

espiritual para 

descobrir por si 

mesmo e, por favor, 

faça-o agora. O tempo 

está se esgotando. 
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ATENÇÃO 

O Salvador disse: "

Na casa de meu Pai há muitas 

moradas. 'Porém, quando 

você escolhe não fazer 

alianças com Deus, você se 

contenta como telhado mais 

fraco sobre sua cabeça por 

toda eternidade". 

Presidente Russell M. Nelson, Abril de 2019 




